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Bilagsfortegnelse

Punkt nr.

Dok.nr.

Tilgang

Titel

3
3

9818/11
10963/11

Åben
Åben

Energirenovering af den private boligmasse
Powerpoint Energirenovering til DU-medlemmerne -

4

6273/11

Åben

Distriktsudvalget 240111 NY.pdf
Ansøgning samlingssted Kvissel, med nyt budget

4
5

9819/11
9821/11

Åben
Åben

Oversigt over tilskud til legepladser
Ansøgning om tilskud til muldtoilet

6

10875/11

Åben

Nyhedsbrev januar 2011

Distriktsudvalget - Referat - 24. januar 2011

Side 3 af 12

1.

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling
Dagsorden til mødet er udsendt pr. e-mail og post den 17. januar 2011.

Åben sag
Sagsnr: 10/2687
Forvaltning: TF
Sbh: chla
Besl. komp: DU

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Distriksudvalget godkender
dagsordenen.
Beslutning Distriktsudvalget den 24. januar 2011
Dagsordenen blev godkendt.
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2.

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling
Referat fra mødet den 29. november 2010 i Dybvad er udsendt pr. e-mail og post
den 2. december 2010.

Åben sag
Sagsnr: 10/2687
Forvaltning: TF
Sbh: chla
Besl. komp: DU

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Distriktsudvalget godkender
referatet.
Beslutning Distriktsudvalget den 24. januar 2011
Referatet blev godkendt.
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3.

Energirenovering af den private boligmasse

Sagsfremstilling
Energibyen har i 2011 valgt, at hovedindsatsområdet skal fokusere på at reducere
energiforbuget i den private boligmasse i Frederikshavn Kommune. Poul Rask

Åben sag
Sagsnr: 11/350
Forvaltning: TF
Sbh: chla
Besl. komp: DU

Nielsen, projektchef i Energibyen, kommer og orienterer herom. Energibyen ønsker
en drøftelse med Distriktsudvalget, hvordan man i samspil med hinanden kan
fremme energirenoveringen lokalt hos den enkelte boligejer.
Indstilling
Sagen drøftes.

Beslutning Distriktsudvalget den 24. januar 2011
Projektchef Poul Rask fra Energibyen fortalte om forskellige energitiltag ud fra
powerpointshow. Oplæget er vedhæftet som bilag.
Poul berørte bl.a. emnerne:
Bedre komfort = Mindre varmeudgift. Hvordan boligejeren får sin bolig
energirenoveret uden forøgede udgifter, idet besparelsen på udgifter til varme kan
finansiere renoveringen. Herved opnås øget komfort i boligen og en værdisikring i
forbindelse med evt. salg.
Omstilling til lokal energi = Lokal arbejdskraft. Det kan ses som et lokalt
erhvervsfremmeprojekt, hvor en række lokale håndværkere får øget beskæftigelse.
Alene en renovering af 5 % af den energirenoveringsmodne boligmasse i
Frederikshavn Kommune vil give beskæftigelse til 300 håndværkere.
Energiproffer. Etablering af netværk af håndværkere i Frederikshavn Kommune
med særligt fokus på energioptimering i boliger. Netværket er dannet med
deltagelse af mere end 20 forskellige håndværkere (tømrer-murer-el-vvs-isolering)
fra Skagen, Frederikshavn og Sæby.
Poul Rask deltager gerne i borgermøder ude i oplandsbyerne.
Efter oplæget blev det drøftet, hvorledes man bedst muligt fremmer viden om og
lysten til at energirenovere boligerne i landdistrikterne.
I løbet af foråret bliver der ansat en energirådgiver, som vil kunne tilbyde
rådgivning.
Det blev besluttet, at medlemmerne af Distriktsudvalget hver især vil gå tilbage til
foreningerne og veje stemningen for yderligere møder i lokalområderne.
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Se mere på www.energibyen.dk
Bilag
Energirenovering af den private boligmasse (dok.nr.9818/11)
Powerpoint Energirenovering til DU-medlemmerne - Distriktsudvalget 240111 NY.pdf (dok.nr.10963/11)
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4.

Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling -

Samlingssted for Kvissel borgere
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 10/10640
Forvaltning: TF
Sbh: SAHA
Besl. komp: DU/ØU

Kvissel Borgerforening søger om tilskud på 121.000 kr. til etablering af en ny
legeplads og samlingssted på en grund, som er ejet af Kvissel Borgerforening.
Projektet har et samlet budget på 378.719 kr. Der er egenfinansiering for 10.219
kr., frivilligt arbejde for 49.500 kr., tilskud fra fonde, legater og sponsorater på
58.000 kr. samt tilskud på 140.000 kr. fra LAG.
Projektet har til formål at skabe liv og gode rammer i Kvissel ved at give børn i alle
aldre samt de øvrige borgere i byen et fornuftigt og hyggeligt sted at tilbringe
fritiden. Borgerforeningen ønsker at etablere en legeplads med aktiviteter for såvel
dagpleje- og børnehavebørn som for større skolebørn og teenagere. Herudover
mangler foreningerne gode faciliteter til afholdelse af arrangementer. Projektet har
endvidere til formål at fremme turisternes brug af pladsen og dermed også resten
af byens tilbud.
Borgerforeningen har budgetteret med et årligt beløb på 5.000 kr. til vedligehold og
forsikring af pladsen og legeredskaber. Derudover er der afsat godt 3.000 kr. til
synsgennemgang af kommunens inspektør. Eventuelle fejl og mangler udbedres af
Borgerforeningen. Den årlige vedligeholdelse foretages af frivililge borgere i byen,
således at der skabes en fælles ansvarsfølelse overfor pladsen.
Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Distriktsudvalget indstiller til
Økonomiudvalget, at der ydes et tilskud baseret på sammenligning med
tidligere bevilgede tilskud til legepladser.
Beløbet bevilges fra kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen. Primo
2011 er der 600.000 kr. i uforbrugte/udisponerede midler på kontoen.
Beslutning Distriktsudvalget den 24. januar 2011
Diana og Lone (repræsentanter fra Borgerforeningen) orienterede om
ansøgningens faktuelle indhold. Diana og Lone forlod mødet under behandlingen af
punktet.
Distriktsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der bevilges 100.000 kr. fra
kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen. Hvis Økonomiudvalget
bevilger tilskud på 100.000 kr. vel der være 500.000 kr. i uforbrugte/udisponerede
midler på kontoen.
Bilag
Ansøgning samlingssted Kvissel, med nyt budget (dok.nr.6273/11)
Oversigt over tilskud til legepladser (dok.nr.9819/11)
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5.

Ansøging om tilskud til landdistriktsudvikling - Projekt Voer

Å
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 11/388
Forvaltning: TF
Sbh: chla
Besl. komp: DU/ØU

Projekt Voer Å – et samarbejde med Flauenskjold, Skæve, Voerså og Præstbro
borgerforeninger -søger om et tilskud på 20.000 kr. til genetablering af nyt
muldtoilet til en af kano-isætningspladserne eftersom det tidligere nedbrændte i
efteråret.
Projekt Voer Å sørger selv for oprydning af brandtomten og undersøger
muligheden for, at få forsikring på shelters og muldtoiletter, så en lignende situation
undgås.
Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Distriktsudvalget indstiller til
Økonomiudvalget, at der bevilges 20.000 kr. fra Pulje til lokal udvikling i
landdistrikterne 2009-2013.
Hvis der bevilges tilskud på 20.000 kr., vil der være 13.092
kr. uforbrugte/udisponerede midler til rest i Pulje til lokal udviking i landdistrikterne
2009-2013.
Beslutning Distriktsudvalget den 24. januar 2011
Søren Holm Kristensen orienterede om ansøgningens faktuelle indhold. Søren
Holm Kristensen, Orla Hansen og Mogens Berg forlod herefter mødet og deltog
ikke i behandlingen af punktet.
Distriktsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der bevilges 20.000 kr. fra Pulje
til lokal udvikling i landdistrikterne 2009-2013.
Hvis der bevilges tilskud på 20.000 kr. vil der være 13.092 kr. i
uforbrugte/udisponerede midler til rest i Pulje til lokal udvikling i landdistrikterne
2009-2013.
Bilag
Ansøgning om tilskud til muldtoilet (dok.nr.9821/11)
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6.

Orientering fra sekretariatet

Sagsfremstilling
Der fastlægges følgende mødetidspunkter og steder samt deadlines for
indsendelse af ansøgninger og punkter til dagsordenen i 2011:


mandag den 24. januar 2011 i Præstbro (deadline 3. januar)



torsdag den 24. marts 2011 i Understed (deadline 1. marts)



tirsdag den 31. maj 2011 i Aalbæk (deadline 2. maj)



torsdag den 1. september 2011 i Kvissel (alternativt Skærum) (deadline 1.

Åben sag
Sagsnr: 10/2690
Forvaltning: TF
Sbh: chla
Besl. komp: DU

juli)


torsdag den 13. oktober 2011 i Jerup (deadline 12. september)



tirsdag den 29. november 2011 i Lyngså (deadline 1. november)

Beslutning Distriktsudvalget den 24. januar 2011
Nyhedsbrev fra LAG-Vendsyssel er vedhæftet som bilag.
Bilag
Nyhedsbrev januar 2011 (dok.nr.10875/11)

Distriktsudvalget - Referat - 24. januar 2011

Side 10 af 12

7.

Eventuelt

Beslutning Distriktsudvalget den 24. januar 2011
Istølt Frederikshavn 2011
Betty Steglich-Petersen orienterede: Istølt Frederikshavn, der finder sted den 5.

Åben sag
Sagsnr: 10/2690
Forvaltning: TF
Sbh: chla
Besl. komp: DU

februar 2011 på Frederikshavn Isstadion, er det eneste stævne af sin slags i
Danmark. Konkurrencen trækker topryttere og heste fra Norge, Sverige, Finland og
Danmark til Frederikshavn. Arrangørerne melder udsolgt og de 1200 billeterne blev
solgt på 14 dage. Den 29. januar 2011 vil der være optaktsarrangement på
Knivholt. Der bliver bl.a. arrangeret fælles ridetur og mulighed for at prøve at ride
en islænder. Alle lodsejere i Hjørring og Frederikshavn Kommuner, som har lagt
jord til Riderute Vendsyssel, er indbudt til hygge.
Græsslåning
Thomas Jørgensen har talt med idrætsforeningen i Thorshøj der gør opmærksom
på, at der ikke længere vil blive slået græs på boldbanerne.
Mikael Jentsch kommenterede: I forbindelse med genåbning af budgettet er der
foreslået besparelser ved at nedsætte vedligeholdelsen af boldbaner.
Bent Christiansen gør opmærksom på, at det kun er et forslag og
at idrætsforeningerne er blevet bedt om at indsende kommentarer/bemærkninger.
Blomsterkummer
Søren Sørensen spurgte, om der var var noget nyt om vanding og
vedligeholdelse af blomsterkummer. Michael Jentsch meddelte, at der ikke var lagt
op til ændringer og forsætter, som det er idag.
Fortove
Jørn Andersen gør opmærksom på, at mange fortove rundt omkring er lagt forkert
ned efter gravearbejde fx til telefon og kabeltv.
I følge Mikael Jentsch er man er klar over, hvor der bliver gravet op og at der bliver
ført tilsyn med dette. Er fortovene ikke lagt ordenligt, bliver der efterfølgende sendt
en regning til det pågældende firma.
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Lene S. Christiansen

Egon Svendsen

Anni Andersen

Svend E. Pedersen

Frede Gaardlund

Anita Skat Jensen

Betty Steglich-Petersen

Søren Sørensen

Per Møller Ludvigsen

Gitte Mortensen

Ulla Søndergaard Ohrt

Søren Holm Kristensen

Jørgen Steengaard

Orla Hansen

Alice Schneider

Meike Thomsen

Jørn Andersen

Niels Ove Vestergaard

Thomas Jørgensen

Lea Wärnstrøm

Mogens Berg

Ole Faurholt Jensen

Claus Bie Olsen

René Hjortnæs Pedersen

Hanne Lind-Bonderup

Ove Christensen

Jens Hedegaard Kristensen

Helle Madsen

Anders Broholm
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